POROČILO O OPRAVLJANJU ERASMUS ŠTUDIJSKE IZMENJAVE; ISTANBUL
(TURČIJA)
Ko sem avgusta leta 2009 s prijatelji prvič obiskal Istanbul me je mesto povsem prevzelo in vedel sem,
da se bom sem absolutno še vrnil. Pri odločanju za študijsko izmenjavo sicer nisem na prvo mesto
postavil Turčijo, vendar sem po tehtnem razmisleku o fakulteti, mestu samem in finančnih stroških le
izbral študij v Istanbulu na fakulteti Mimar Sinan Fine Arts University in sicer študij mode in tekstila.
Ob prihodu je prvo na »to do« listi bilo najti primerno stanovanje – in sicer s sošolko Kajo s katero sva
se odločila za najem celotnega stanovanja saj sva vedela, da bova za študij in delo rabila veliko
prostora in miren funkcionalen prostor. Po nekajkratnem obisku agencije in podpisu pogodbe sva se
vselila v stanovanje, ki je bilo nekoliko oddaljeno od same šole vendar se je na koncu izkazalo kot
super stanovanje s katerim nisva imela nobenih problemov.
Sam študij se je začel 5. novembra saj se je obnova šole, ki je sedaj čudovita, malo zavlekla. Ker se je
šola začela kasneje sem avtomatsko vedel, da bo semester toliko bolj naporno, kar se je kar hitro
izkazalo za resnično. Študentje na MSGSU so zelo navajeni trdega dela in marsikateri študent sam
reče, da nima kaj dosti od socialnega življenja. Vsak dan je mineval v študijski noti tako z dolgimi
delavnimi urami na fakulteti kot tudi doma do poznih jutranjih ur. Spominjam se dni ko sva s Kajo
bila že tako uigrana, da sva si razdelila delo doma in tako praktično porabljala le nekaj trenutkov na
dan za druge stvari kot šolo. Da pa ne prestrašim vseh drugih študentov moram dodat, da je delo
organizirano na takem nivoju, da se izpelje projekte, ki jih dejansko lahko uporabiš v portfolijske
namene in so ti v ponos. Dodajam pa tudi, da se je že po začetku prvega semestra poznal ogromen
napredek na vseh področjih študija.
Profesorji so prav Vsi izredno prijazni in ustrežljivi kot tudi vodstvo šole in asistentke na oddelku
moda in tekstilije. Prostori so dobro opremljeni in prostora je zadosti za nemoteno delo (včasih na
pomoč priskoči tudi kaka muca, ki je redna prebivalka šole – njeno mesto pa je na kavču pri krojih).
Drugi semester je bil nekoliko lažji oziroma bolj sproščen, saj je bilo tudi predmetov manj in takrat
sva si s Kajo privoščila dolge kave in izlete po mestu in spoznavala različne galerije, trgovine in
markete – seveda sva največ zanimanja pokazala za tekstilne markete, ki so res neverjetni saj je izbira
neskončna in to je tudi ena najbolj pomembnih stvari zaradi katerih se splača študirat modo in tekstil v
Istanbulu.
Istanbul in fakulteto MSGSU bi iz vsega srca priporočil vsem nadaljnjim študentom, saj sem sam bil
izredno zadovoljen z vsem in se težko spomnim kakršnekoli slabe izkušnje povezane z izmenjavo.
Prilagam moj članek o Istanbulu (sicer v hrvaščini – ampak že slike povedo veliko)
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